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Programma 21 mei 

• 9.30 – 9.45 uur: introductie 
 

• 9.45 – 10.45 uur: verhalen uit de praktijk   gevolgd door korte pauze 
 

• 11.00 – 12.15 uur: Experten reflecteren over de praktijk en afsluiting van de 
voormiddag 
 

• 12.15 – 13.00 uur: lunch  
 

• 13.00 – 14.00 uur: speeddate met organisaties die expertise bieden op het vlak 
van diversiteit 
 

• 14.00 – 15.30 uur:  praktijktafels 
 

• 15.30 – 16.00 uur:  plenair verslag 
 

• 16.00 – 17.00 uur:  afsluiten met een drankje 
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HET BEGRIP 

SUPERDIVERSITEIT 
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De superdiversiteit  van de 21ste eeuw 

• Het resultaat van opeenvolgende 
migratiegolven is een complexe 
sociale realiteit, zeker in onze 
steden. 

 Superdiversiteit wijst op  

– kwantitatieve verschillen  

• Majority-minority 

– & kwalitatieve verschillen 

• diversiteit in de diversiteit  

– & op een normalisering van 
diversiteit 



Diversiteit in de diversiteit:  
wat betekent dat? 

• een enorme hybriditeit in de 
achtergronden van migranten 

• samenspel van  
Meer nationaliteiten 

Meertaligheid 

Religieuze diversiteit groeit 

Diversiteit in migratiemotieven 

Diversiteit in verblijfsstatuten 

Diversiteit in sociaal-economische 
posities 

Diversiteit in & tussen 
gemeenschappen 

Meer transnationalisme 

 

 



DE UITDAGINGEN 

Van superdiversiteit 
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Cultuurshock  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margit Cohen-Emerique 



Uitdaging deelnemer kick-off 

“Er zijn er duizend-en-één, zoals de nachten...  De 
allergrootste blijft het creëren en bewaken van kansen 
in deze tijden van groeiende ongelijkheid. Zolang de 
grootste kloven niet verkleind of weggewerkt worden, 
blijft werken aan diversiteit immers cosmetica. Om de 
verschillende kloven weg te werken, moet een massaal 
worden geïnvesteerd in kwaliteitsvol onderwijs, goede 
huisvesting, adequate gezondheidszorg, en vlotte 
toegang tot kunst en cultuur. We kunnen Brussel echt 
verder uitbouwen tot een Europees voorbeeld-
laboratorium voor de toekomst, maar dan moet er nog 
veel harder en eensgezinder aan de kar worden 
getrokken.” 
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HOE GAAN WE ERMEE OM 

In ons werk 
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Evolutie in 
perspectieven op diversiteit   

• Deficit ->  achterstand wegwerken 
• Differentiatie ->  rekening houden met 

cultuurverschillen 
• Gelijke kansen -> discriminatie en uitsluiting tegengaan,  

rechtvaardige behandeling promoten 
• Toegankelijkheid en legitimatie ->  diversiteit benutten 

om de legitimiteit en de prestaties van de organisatie te 
verhogen, weerspiegeling klantenbestand 

• Integraal beleid ->  structurele verandering van de 
organisatie, verschillen waarderen en benutten 

Al dan niet in combinatie met doelgroepenbeleid: aandacht 
voor 1 of meer doelgroepen 
• ……………………. 



Wie heeft het voor het zeggen 

 

“we zijn uitgenodigd voor het dansfeest 

maar we mogen de liedjes niet mee kiezen”  
 

Saloua Berdai, panellid tijdens de kick-off 
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Welke vraag stellen we 
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Vraag panel 

 

 

Wat maakt het verschil? 
 

 

kritische succesfactoren  
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Oproep  
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afsluiting 

 

Dank je wel! 

 

Graag tot de volgende sessie 

‘verbondenheid in superdiversiteit’ 

op 20 juni 
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Samen op weg 

• Naar een gedeeld verhaal en taal 

• En een gezamenlijke strategie 
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